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                                                                            Z á p i s 
 
z 33. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, 
konaného dne 10. listopadu 2011 od 13 hodin v budově Krajského úřadu Královéhradeckého 
kraje 
 

 
Přítomni:   Ing. Václava Domšová, Karel Švenka, Věra Hlostová, Jiří Gangur, Ing. arch. Jan Falta, 

PaedDr. Josef Lukášek, Marek Dvorský, Jiří Žák, Ing. Vladimír Derner, PaedDr. 
Marta Pohnerová  

 
 
Omluveni:  Vladimír Pejřil, JUDr. Libuše Růčková, PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D. 
 
Program jednání: 

 
  1.  Projekt "Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku" - 

aktivita František Kupka (informace MgA. Martina Kulhavá a Mgr. Lenka Jaklová)  
  2.  Dotační programy v oblasti kultury a památkové péče vyhlášené v roce 2012 - host 

Ing. Marcel Zadrobílek  
  3.  Návrh rozdělení finanční částky určené na financování provozu obecně prospěšných 

společností v roce 2012  
  4.  Plán činnosti výboru na rok 2012  
  5.  různé, diskuze  
 
 
Jednání ve 13 hodin zahájila a řídila předsedkyně výboru Ing. Václava Domšová. Uvítala 
přítomné, upozornila na materiály, které byly všem členům výboru předány před zasedáním. 
Program 33. jednání výboru byl jednomyslně schválen. 
 
K bodu 1 
Projekt "Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku" - aktivita 
František Kupka (informace MgA. Martina Kulhavá a Mgr. Lenka Jaklová)  
Jednání výboru se zúčastnila Mgr. Lenka Jaklová, která informovala o připravované putovní 
výstavě děl Františka Kupky, která by měla být realizována v roce 2012 v rámci projektu „Cílená 
prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako celku“. Součástí výstavy bude i 
dokumentární film František Kupka - Čech, Francouz, Evropan, který vznikl v roce 2010 u 
příležitosti mezinárodní konference věnované Františku Kupkovi. Projekt bude hrazen 
z evropských prostředků, získané finance však postačí pouze na pořízení standardního 
výstavního systému. Výstava by měla být uspořádána v nejvyšší možné kvalitě, aby důstojným 
způsobem reprezentovala Královéhradecký kraj. K tomu je zapotřebí i kvalitní výstavní systém, 
na jehož pořízení však chybí částka ve výši cca 150 tisíc Kč. Zvýší se i položka za jazykové 
mutace, které budou ve francouzštině, angličtině a němčině. Výbor doporučuje posílit kapitolu 
11 o částku ve výši 150 tisíc Kč určenou na projekt Cílená prezentace a propagace 
Královéhradeckého kraje jako celku" - aktivita II František Kupka. 
 
 
 



 2 

 Hlasování: 
   Pro  - 10 
   Proti  -   0 
   Zdržel se -   0 
 
  
USNESENÍ 33/52/2011/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
I. b e r e   n a   v ě d o m í  
  informaci Mgr. Lenky Jaklové o připravované putovní výstavě uměleckých děl 

Františka Kupky, která se uskuteční v roce 2012 v rámci projektu "Cílená prezentace 
a propagace Královéhradeckého kraje jako celku" 

II.  d o p o r u č u j e  
  schválit návrh posílení kapitoly 11 o částku 150 tisíc Kč určenou na pořízení kvalitního 

výstavního systému potřebného k realizaci putovní výstavy děl Františka Kupky 
 
K bodu 2 
Dotační programy v oblasti kultury a památkové péče vyhlášené v roce 2012  
Dalšími hosty listopadového jednání byli Ing. Marcel Zadrobílek a Ing. Kateřina Vilímová 
z odboru grantů a dotací. Členům výboru byly před zasedáním zaslány Zásady poskytování 
finanční podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje fyzickým nebo právnickým 
osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje.  Výbor nemá k materiálu žádné 
připomínky.  
Ing. Zadrobílek dále informoval o celkové výši finančních prostředků alokovaných v kapitole 13 
na dotační programy v oblasti kultury a památkové péče vyhlášené pro rok 2012. Celková výše 
těchto prostředků činí 9 380 tisíc Kč, což je loňská skutečnost ponížená o 30%. Výbor navrhl 
rozdělení částky na jednotlivé dotační programy s tím, že program na podporu publikační 
činnosti a literatury nebude z důvodu nedostatku finančních prostředků v roce 2012 vyhlášen. 
Programu Podpora a rozvoj profesionálních i neprofesionálních kulturních aktivit výbor 
doporučuje přidělit částku 2 mil. Kč, programu Obnova památkového fondu na území 
Královéhradeckého kraje částku 6 180 tisíc Kč a programu Obnova historických varhan částku 
1 200 tisíc Kč. 
 
 Hlasování: 
   Pro  - 10 
   Proti  -   0 
   Zdržel se -   0 
 
  
USNESENÍ 33/53/2011/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
I. p r o j e d n a l  
  Zásady poskytování finanční podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje 

fyzickým nebo právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území 
kraje 

II.  d o p o r u č u j e  
 1. Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje schválit Zásady poskytování finanční 
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podpory z prostředků rozpočtu Královéhradeckého kraje fyzickým nebo 
právnickým osobám vyvíjejícím veřejně prospěšnou činnost na území kraje 

 2. schválit vyhlášení krajských dotačních programů v oblasti kultury a památkové 
péče pro rok 2012 dle přiložené tabulky včetně navržených alokací 

 a) 2 000 tisíc Kč pro program Podpora a rozvoj profesionálních i 
neprofesionálních kulturních aktivit 

 b) 6 180 tisíc Kč pro program Obnova památkového fondu na území 
Královéhradeckého kraje 

 c) 1 200 tisíc Kč pro program Obnova historických varhan 
 
K bodu 3 
Návrh rozdělení finanční částky určené na financování provozu obecně prospěšných 
společností v roce 2012 
Výbor se dále zabýval návrhem rozdělení finanční částky určené na financování provozu obecně 
prospěšných společností v roce 2012.  Před zasedáním členové výboru obdrželi písemný 
materiál shrnující výsledky Analýzy regionálních dopadů kulturních institucí na území města 
Hradce Králové. Výbor následně dospěl k doporučení rozdělit částku ve výši 5 500 tisíc Kč 
stejným způsobem jako v roce 2011, tedy 2 075 tisíc Kč Klicperovu divadlu o. p. s., 2 075 tisíc Kč 
Filharmonii Hradec Králové, o. p. s. a 1 350 tisíc Kč Divadlu Drak a Mezinárodnímu institutu 
figurálního divadla, o.p.s. 
 
 Hlasování: 
   Pro  - 10 
   Proti  -   0 
   Zdržel se -   0 
 
  
USNESENÍ 33/54/2011/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
I. p r o j e d n a l  
  návrh rozdělení finanční částky ve výši 5 500 tisíc Kč určené na financování provozu 

obecně prospěšných společností v roce 2012 
II.  d o p o r u č u j e  
  schválit rozdělení finančních prostředků určených na financování provozu obecně 

prospěšných společností v roce 2012: 
 1. 2 075 tisíc Kč Klicperovu divadlu o. p. s. 
 2. 2 075 tisíc Kč Filharmonii Hradec Králové, o. p. s. 
 3. 1 350 tisíc Kč Divadlu Drak a Mezinárodnímu institutu figurálního divadla, o. p. s. 
 
K bodu 4 
Plán činnosti výboru na rok 2012 
Výbor projednal návrh termínů jednání v roce 2012 a shodl se na následujících termínech: 
5. ledna, 9. února, 8. března, 5. dubna, 10. května, 16. srpna a 13. září 2012 
 
 Hlasování: 
   Pro  - 10 
   Proti  -   0 
   Zdržel se -   0 
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USNESENÍ 33/55/2011/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
I. s o u h l a s í  
  s termíny jednání výboru pro kulturu a památkovou péči v roce 2012:  

5. ledna, 9. února, 8. března, 5. dubna, 10. května, 16. srpna a 13. září 2012 
 
K bodu 5 
různé, diskuze   
 
Výbor se dohodl na výjezdním zasedání, které se uskuteční dne 15. prosince 2011 v Dobrušce, 
kde si výbor mimo jiné prohlédne výstavu děl Františka Kupky. 
 
            Hlasování: 
   Pro  - 10 
   Proti  -   0 
   Zdržel se -   0 
 
Předsedkyně výboru tlumočila pozvání ředitelky Střediska amatérské kultury Impuls do nových 
prostor na Pospíšilově třídě v Hradci Králové. Výbor by zde mohl uskutečnit jedno ze svých 
zasedání po novém roce. 
 
J. Vydarená informovala o festivalu nezávislých filmů Cinema Open, který se koná ve dnech 11. - 
12. listopadu 2012 v Artkině Centrál v Hradci Králové. Festival pořádá již druhým rokem 
středisko Impuls a je na něm možné zhlédnout oceněné snímky českých autorů i vybrané 
zahraniční filmy.  
 
Závěrem výbor diskutoval téma hrozícího nebezpečí zanikání městských kin z důvodu 
nedostatku finančních prostředků potřebných ne jejich digitalizaci. Provozovatelé kin sice 
mohou požádat Ministerstvo kultury o dotaci určenou na digitalizaci kin, ta je ovšem 
podmíněna spoluúčastí zřizovatele. V současné chvíli má oddělení kultury informace, že se toto 
nebezpečí konkrétně týká městského kina v Hořicích a v Rychnově nad Kněžnou. 
 
USNESENÍ 33/56/2011/VKP 
Výbor pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje 
 
 
I. s o u h l a s í  
  s výjezdním zasedáním, které se uskuteční dne 15. prosince 2011 v Dobrušce 
II.  b e r e   n a   v ě d o m í  
 1. pozvání ředitelky Střediska amatérské kultury Impuls Mgr. Jarmily Šlaisové do 

nových prostor na Pospíšilově třídě v Hradci Králové 
 2. informaci J. Vydarené o festivalu nezávislých filmů Cinema Open, který se koná 

ve dnech 11. - 12. listopadu 2012 v Artkině Centrál v Hradci Králové 
 3. informaci J. Vydarené o hrozícím nebezpečí zanikání městských kin z důvodu 

nedostatku finančních prostředků potřebných ne jejich digitalizaci 
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Závěr 
Předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným členům i hostům za účast při jednání a 
vzhledem k tomu, že byly vyčerpány všechny body programu, v 15 hodin jednání ukončila. Příští 
výjezdní zasedání se uskuteční dne 15. prosince 2011 od 13 hodin v Dobrušce. 
 
 
 
 
 
                                                                                     Ing. Václava Domšová 
                                                                                       předsedkyně výboru 
                                                                                                 

zapsala: J. Vydarená 
tajemnice výboru 

 
 


